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Pela completa requalificação e reabertura da Linha do Douro (Ermesinde-Barca
de Alva) e subsequente ligaçao a Salamanca
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— Nota Prévia

A petição 32/XIV/1, cuja primeiro peticionário é a Liga dos Amigos do Douro

PatrimOnio Mundial, corn 13.888 assinaturas, deu entrada na Assernbleia da

Repüblica em 17 de dezernbro de 2019, tendo baixado a Cornissao

Parlarnentar de Economia, lnovaçâo, Obras PQblicas e Habitaçao em 14 de

fevereiro de 2020.

Na reunião ordinaria da Cornissão de Econornia, lnovaçao, Obras Püblicas e

Habitação de 26 de fevereiro de 2020, apOs apreciação da respetiva nota de

admissibilidade, a petição foi adrnitida por unanimidade e nomeado relator o

Deputado signatãrio.

II — Objecto da Petiçào

Os peticionários vêm requer que o investimento na reabertura, requalificaçao e

modemizaçao de toda a Linha do Douro, ate Barca d’Alva, seja incluldo na

versão final do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, ou, ern

alternativa, seja contemplado noutro instrumento pUblico de investimento.

Os peticionários reclamarn prioridade na realização deste investimento,

devendo para o efeito ser realizado corn a adequada dotaçao financeira e em

articulação com o Govemo de Espanha, de rnodo a ser mantida a ligaçao entre

Barca d’Alva e La Fuente de San Esteban.

Os peticionários enquadrarn a evolução histOrica da Linha do Douro e a sua

irnportáncia para o desenvolvimento económico, social e cultural da região, em

particular na dinamização do turismo e na questão da coesão social e territorial.

Adicionalmente tarnbérn destacam um estudo elaborado pelas lnfraestruturas

de Portugal, S.A., preparado desde setembro de 2016, que refere, entre outros,

Os impactos positivos que a Linha do Douro comporta quer face ao seu
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posicionamento estratégico, que permite uma ligaçao mais direta entre Leixöes

e a fronteira de Espanha, quer também face as oportunidades que potencia no

transporte de minério das minas de Moncorvo para o porto de Leixöes e para

as AstUrias.

Ill — Anélise da Petiçào

Estao preenchidos os requisitos formais e de tramitação previstos nos artigos
9o e 17.° da Lei n.° 43/90, de 10 de agosto — Exercicio do Direito de Petiçao -,

na redaçao dada pelas Leis n.os 6/93, de 1 de marco, 15/2003, de 4 de junho,

45/2007, de 24 de agosto, e 51/201 7, de 13 de julho.

IV — Diligéncias efectuadas

a) Audição de Peticionários

No dia 16 de julho de 2020, pelas 14:00 horas, procedeu-se a audição dos

peticionários AntOnio Marquez Filipe (Presidente da Liga dos Amigos do Douro

PatrimOnio Mundial), Prof. Eng.° Luls Braga da Crux e Eng.° Alberto Aroso.

Estiveram presentes os Srs. Deputados: Relator, Nuno Fazenda (PS), LuIs

Leite Ramos (PSD), Isabel Pires (BE).

o Deputado Relator, Nuno Fazenda, deu as boas vindas, agradecendo aos

peticionários nao so a iniciativa em apreço como a presença na audiçâo,

enquadrando a obrigatoriedade da audiçâo no âmbito da apreciação da

Petiçâo.

Dada a palavra aos Peticionários:

o peticionante Antonio Marques Filipe, reforçou os argumentos explanados no

texto da petição, começando por fazer uma referéncia a criação e importãncia

histOrica da Linha do Douro e explicando Os objetivos fundamentais da



III.,..,, ,IIIII.i.,...,. I

ASSEMBLEIA 114 NEPOBLIcA

Comissao de Economia, Inovaçao, Obras Publicas e Habitaçao

Associaçao que preside, salientando que a mesma tern por objetivo contribuir

para a salvaguarda, preservação, valorização e projeção dos atributos de

patrimOnio mundial do Alto Douro Vinhateiro e contribuir para o

desenvolvirnento social, cultural e econórnico dos seus habitantes e das

regiöes vizinhas.

O peticionante chamou a atenção para o facto de a região do Alto Douro

Vinhateiro ser classiticada como patrimOnio rnundial, razão pela qual se deve

ter atençâo especial a linha do Douro, pois o seu desaparecirnento poderá

constituir urna ameaça aquela classificação. Além do mais, a Iinha do Douro

pode chamar a si a linha condutora de quatro destinos classificados corno

património mundial da UNESCO, a saber Porto, Alto Douro, Vale do COa e

Salamanca.

O peticionante referiu a crise demografica, os baixos rendirnentos dos

produtores da vinha e do vinho e os impactos das alteraçoes clirnáticas corno

os trés grandes desafios corn que a região se contronta. Desafios esses que

poderão ser atenuados corn a valorizando e reabilitaçao da linha do Douro que

potencia mUltiplos fatores positivos para o seu desenvolvirnento, quer através

do turisrno quer pela potenciação dos negOcios de transportes de mercadorias.

o peticionante evidenciou o posicionarnento geografico da região do Alto Douro

enquanto ligaçao estratégica entre o porto de LeixOes e a plataforrna logIstica

Castilha e LeOn. Afirrnou que a linha do Douro poderá reduzir o

congestionarnento na Linha da Beira-Baixa, ern particular entre o segmento

Porto-Aveiro, e surge corno urna alternativa sustentävel ao transporte

rodoviário.

Por ültimo, o peticionante charnou a atenção para a necessidade de sensibilizar

as autoridades espanholas para o desenvolvimento da linha do Alto Douro.

Usaram da palavra os Srs. Deputados:

LuIs Ramos (PSD)
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- Cumprimentou Os peticionantes, dizendo compreender as suas preocupaçöes

e afirmando que o PSD acompanhava as suas reivindicaçoes.

- Em seu entender, é necessário aprofundar alguns dos estudos jà existentes

sobre a requalificação da linha do Alto Douro, revelando ter especial

preocupação sobre os escassos avanços na formação de conclusaes sobre a

viabilidade técnica e económica da linha, em especial, do troço Barca de Alva -

Salamanca. Apontou a atual direçâo das lnfraestruturas de Portugal como urn

dos grandes obstaculos ao avanço desses estudos.

- Assinalou ainda a relevancia de incluir este tema na cimeira ibérica que

decorrerá em outubro de 2020.

- Perguntou, do ponto de vista dos peticionários, quals os maiores obstáculos

ao avanço do projeto e quais as formas de Os resolver.

Isabel Pires (BE)

- Cumprimentou os peticionários afirrnando que esta rnatéria trazida ao

Parlamento nao e nova, nomeadamente através de várias recomendaçoes ou

audiçöes ao Ministro das lnfraestruturas e Habitaçao.

- Evidenciou a posição do BE relativamente a urn piano nacional ferroviário que

inclua a questão da Linha do Douro que é urna preocupação não so da região,

mas que se enquadra numa visão nacional de rede ferroviaria.

- Disse que a requalificaçao e reabertura da linha do Alto Douro tern de ser

colocada em prática, manifestarido não haver justificaçao para o atraso no seu

desenvolvimento.

- Afirmou que será irnportante para esta questão o Programa Nacional de
Investimentos 2030, nomeadamente o parecer do Conselho Superior de Obras

PUblicas, que ate ao rnornento ainda não chegou ao Parlarnento. Referiu que
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parece existir, no Parlarnento, consenso quanto a inclusão da Linha do Douro

no referido Prograrna.

Nuno Fazenda (PS)

- Saudou os peticionários pela iniciativa, devido principalmente a trés motivos:

1. Capacidade de iniciativa e mobilizaçao para a causa de personalidades

de âmbito local, regional, empresarial e cidadâos;

2. Forte sustentação da petiçâo ao nIvel dos argurnentos;

3. Finalidade da petição, referindo que a região do Douro se encontra

aquérn do seu potencial, sendo necessária a resoluçao de questOes

estruturais, pelo que a requalificaçao da linha do Alto Douro constitui

urna oportunidade de abertura do territOrio a urn rnaior desenvolvimento

da região.

- Evidenciou a necessidade do investimento do lado de Espanha, a par do

investimento nacional, perguntando aos peticionários se tiveram oportunidade

de auscultar algumas entidades espanholas e, em caso afirmativo, qual a

sensibilidade das mesmas em relação a pretensão de requalificaçao da linha.

- Perguntou ainda sobre se o troço Pocinho - Barca de Alva e o troço do lado

espanhol exigirão obras de elevada cornplexidade e se a requalificaçao da

linha do Douro, na sua plenitude, permitirá assegurar, no futuro, a ligação de

passageiros entre Porto e Salarnanca e, deste modo, abrir urn corredor turIstico

cornpetitivo e com procura.

Dada novarnente a palavra aos peticionantes, esclareceram algumas questöes

levantadas pelos G rupos Parlamentares:

- 0 Peticionante Prof. Eng.° LuIs Braga da Cruz afirrnou que a reabilitação da

linha do lado portugués O mais facil quando cornparada com a do lado

espanhol, devido a forte inclinação que a linha do lado espanhol cornporta.
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- Referlu que o atraso na requalificação e reabertura da linha do Douro assenta

em trés nIveis, a saber:

1. Nivel local — a questão está já a ser discutida, na medida em que a
Associação de MunIcipes Ribeirinhos ja se pronunciou sobre o assunto,

considerando existir interesse e vantagem em haver major densificação

do território social e económico desta faixa fronteiriça;

2. NIvel regional - necessidade de haver gestão dos programas
transfronteiriços;

3. NIvel nacional - inexisténcia de continuidade do debate deste assunto
em cimeiras ibéricas e necessidade de ser Portugal a impulsionar as

comunicaçöes corn Espanha sobre a requalificaçâo e ativação da linha.

- 0 peticionante afirmou ainda que os principais obstáculos a requalificação e

reabertura da linha do Douro são de natureza polItica, sendo necessário

despertar consciências no sentido de este piano ser inscrito nos propósitos de

dar uma maior estrutura económica e social aos territOrios fronteiriços.

- 0 Eng° Alberto Aroso indicou o valor da requalificaçao da linha que se situa

em território português, que deverá oscilar entre 200 e 260 milhoes de euros,

com a inclusão da eletrificação e a implernentaçao de novos sistemas de

sinalizaçao. Sern a eletrificaçao o custo estirnado é de 25 rnilhöes de euros.

- Disse ainda que não bastará requalificar o troço Pocinho — Barca de Alva,

sendo necessário adequar a sinalizaçao ao longo da linha, definir o nürnero de

comboios que passarão na mesma e a definição das estaçöes que terão de ser

criadas ou reforçadas para que o tráfego ferroviario seja possIvel.

- Os peticionantes disseram ainda que a requalificação e reabertura da linha do
Douro criará a possibilidade de se estabelecer a ligaçao entre Porto e

Salamanca em, aproximadarnente, 04h15 e entre Porto e Madrid em cerca de

06h00, abrindo, assim, urna panOplia de oportunidades turisticas para a região.
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Por fim, no que concerne ao transporte de mercadorias, foi ainda referido que a

requalificaçao da linha do Douro abre portas ao seu desenvolvimento, sendo Os

investimentos necessários a fazer em tudo idênticos aos que foram feitos para

a requalificaçao da linha da Beira Baixa, no troço entre a Covilha e a Guarda.

Link da audiçao:

audio

relatOrio

b) Pedido de informaçäo

Em 8 de juiho de 2020 a Comissao de Econornia, Inovaçao, Obras PUblicas e

Habitaçâo dirigiu urn oficio ao Exmo. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos

Parlarnentares, a solicitar a tornada de posição, sobre a matéria objeto da

presente Petição, junto do membro do Governo competente, o Ministério das

Infraestruturas e Habitaçao.

Em 11 de agosto de 2020, o Gabinete do Senhor Ministro das Infraestruturas e

Habitação remeteu a resposta ao pedido de informação, que pode ser

consultada em:

http://app.parlamento.ptlwebutils/docsldoc.pdf?path=61 48523063446f764c3246

79626d56304c334e706447567a4c31 684a566b786c5a793944543030764e6b4e

4653553951 5343394562324e3 1 625756756447397a5547563061 574e6862793

8304f44566b4f4745775a4330324d574931 4c5451 35596a4574596a64684d693

0355a474d79597a64684d4459304e475 1 756347526d&fich=485d8a0d-61 b5-

49b1 -b7a2-9dc2c7a0644d.pdf&Inline=true
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V — Opinião do Relator

Sendo a opinião do Relator de elaboraçao acultativa, nos termos do artigo

137.° do Regimento, o Deputado Relator do presente parecer exime-se, nesta

sede, de manifestar a sua opinião politica sobre a iniciativa em analise,

remetendo a mesma para a Reunião Plenária.

VI - Conclusöes e Parecer

Por tudo o exposto, a Comissão de Economia, lnovação, Obras Püblicas e

Habitação emite as seguintes conclusöes e parecer:

1. 0 objeto da petição é claro e está bern especificado, encontrando-se

devidamente identificados os peticionários. Acresce que, encontram-se

preenchidos Os demais requisitos formais e de tramitação previstos no

artigo 9.° e 17.° da Lei de ExercIcio do Direito de Petiçao.

2. Face ao nümero de subscritores (13.888) é obrigatOria a apreciação da

presente petição em Plenario — cfr. artigo 24.°, n.° 1, alInea a) da LDP —

e respetiva publicação em Diãrio da Assembleia da Repüblica — cfr.

artigo 26.°, n.° 1, allnea a).

3. Nos termos do artigo 17°, n.° 11 da LDP, o presente RelatOrio deverá ser

remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da Repüblica.

4. Ao abrigo do artigo 19.0 da LDP deverá a Comissao remeter cópia da

petição e deste relatOrio a sua Exceléncia o Ministro das Infraestruturas

e Habitaçao, aos Grupos Parlamentares e aos Peticionários.
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Palácio de S. Bento, 11 de setembro de 2020.

o Deputado Relator 0a( no 1-azencla) (Pedro Coimbra)


